Personlig tränare
Söker du världens roligaste jobb? Vill du utvecklas i en växande organisation
tillsammans med ideellt engagerade kollegor? Ta chansen och sök till tjänsten som
Personlig tränare hos oss på en stor anläggning med nästan 7 300 medlemmar!
Om oss
Friskis&Svettis är en organisation som består av 156 ideella idrottsföreningar.
Friskis&Svettis Sollentuna startade 1983. I dag är vi cirka 7 300 medlemmar vilket gör oss till Sollentunas största
idrottsförening.
Friskis&Svettis Sollentuna är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Hos oss är målet ett
leende. Leendet Friskis&Svettis eftersträvar snarare känns än syns. Träning driven av dåligt samvete blir sällan
särskilt kul, regelbunden eller långvarig. Det är därför som Idrottsföreningen Friskis&Svettis bygger hela
verksamheten på idén om att träning ska vara styrd av lusten. Om det är kul att träna, då vill du göra det igen.
Nu söker vi en personlig tränare till vår växande PT-verksamhet
Som personlig tränare hos oss förväntas du jobba självständigt och målmedvetet. Du skaffar själv dina kunder
genom kontakt med våra befintliga medlemmar eller genom att sälja PT till nya medlemmar. Du ansvarar för
att dina PT-kunder får en säker, omväxlande och individuellt anpassad träning. Du ska aktivt och personligt
inspirera dina PT-kunder till att fortsätta träna hos oss genom att coacha dem i sin nuvarande träning och
utveckla den.
Vi söker dig som:
 Är licensierad personlig tränare eller är i utbildningsprocessen
 Har ett genuint intresse av att hjälpa människor till en bättre hälsa
 Du har ett stort driv och förmågan att skapa goda kundrelationer
 Besitter en hög social kompetens och arbetsmoral
 Behärskar svenska språket i tal och skrift då en stor del av ditt arbete som PT består av rådgivning i
tränings-, livsstils- och kostfrågor
 Flexibel i arbetstider. Morgon, kväll och helg förekommer.
Meriterande:
 Att du lett gruppträningspass
 Andra utbildningar inom friskvård
 Friskis&Svettis-utbildad sedan tidigare
Vi erbjuder dig:
 Support och coaching för att trivas och bli framgångsrik
 Regelbunden kompetensutveckling
 Ett spännande och ansvarsfullt arbete
 Moderna och trevliga lokaler
 En lustfylld arbetsplats!
Ansökan
Tillträde så snart som möjligt eller efter avtal.
Lön enligt överenskommelse.
Vi tar emot din ansökan via e-post: ansokan@sollentuna.friskissvettis.se senast den 25 maj 2018. Har du frågor
är du välkommen att kontakta PT-& gymansvarig Mattias Egnell på mattias.egnell@sollentuna.friskissvettis.se
En tillsvidareanställning kan bli aktuell.
Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Skicka därför in din ansökan
redan idag.

Vi ser fram emot att få veta mer om dig!

